
De beeldkrant zit op het plekje waar 
vroeger de Rabo-pinautomaat zat 
(Alerderbrink, bij Naoberschapsbank 
en apotheek). Op Beeldkrant Bargeres 
worden  foto’s, fi lmpjes en nieuwsber-
ichten uit de wijk afwisselend vertoond. 
Als openingshandeling poetste Wijk-
coördinator Ali Zingstra de beeldkrant 
‘open’, waarna deze door de aanwezigen 
werd bewonderd. De beeldkrant is een 

initiatief van 
de Naober-
schapsbank 
en is fi nan-
cieel onder-
steund door 
impulsgelden 
die toe-
gekend zijn 
door het 
Wijkteam. 
Ali Zingstra 
gaf in haar 
woordje 
dan ook aan 

dat het Wijkteam dit initiatief van harte 
ondersteunt en hoopt dat het een suc-
ces wordt. Dat bewoners graag blijven 
hangen bij de Beeldkrant en ook zelf 
nieuws inbrengen.
Bij de beeldkrant hoort een website 
(www.bargeres.org/beeldkrantbargeres) 
met daarop extra informatie. Nieuwsbe-
richtjes op de beeldkrant zullen dan ook 
vaak een verwijzing naar deze site heb-
ben, waarop meer informatie te vinden 
is.

Uw bijdragen kunt u mailen naar de re-
dactie beeldkrant, beeldkrantbargeres@
live.nl.

Nummer 3,
maart 2011

Bomvol nieuws
Het is geweldig om te zien hoeveel kopij 
de afgelopen maand is binnengedrup-
peld. Wijknieuws komt nu bijna een jaar 
elke maand uit en het is nog nooit een 
probleem geweest om een uitgave vol te 
krijgen. We zijn blij dat Wijknieuws ge-
waardeerd en goed gelezen wordt. Soms 
brengt een artikel een balletje aan het 
rollen, zoals ‘Fysiek actief’ vorige maand. 
Dagblad van het Noorden pikte het op 
en vervolgens is de eerste klus die door 
de tieners is uitgevoerd, is zelfs op RTV 
Drenthe geweest! Meer hierover elders in 
Wijknieuws.

Oranjekanaal
Het Oranjekanaal is in de wijk regelmatig 
onderwerp van gesprek. Gelukkig is er 
door Buurtsupport een schoonmaakactie 
gehouden in opdracht van de gemeente 
en ook is de eendenkroos/algengroei ver-
dwenen. Een rigoureuze schoonmaakac-
tie blijft gewenst. Richting gemeente is 
navraag gedaan wanneer ‘ons deel’ van het 
kanaal gebaggerd gaat worden.  De team-
leider hierover: “Tussen de gemeente Em-
men en het waterschap is op bestuurlijk 
niveau overleg geweest over de verdere 
aanpak van het Oranjekanaal. In de aanpak 
betreft het het droge profi el (de kanten) 
en het natte profi el. De uitvoering van het 
droge profi el is voor de gemeente en in 

januari is gestart met de uitvoering van de 
derde fase tussen Zuidbarge en Bargeres 
(dit is enigszins vertraagd en is ook de 
reden van afsluiting van het fi etspad langs 
het Oranjekanaal bij de Rietlanden, red.). 
In het gebied van de tweede fase (Barger-
es) en de derde fase moet ook nog 
gebaggerd worden.  Het waterschap voert 
een onderzoek uit naar het baggeren (wat, 
hoeveel, waarnaartoe) en is gevraagd een 
tijdsplanning te maken. 
De intentie is dat er dit jaar een start ge-
maakt wordt met het baggeren.  Wanneer 
er meer over bekend is zullen we de wijk 
daarover informeren.”
MZ

VOORWOORD

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

Wijkwinkel Bargeres
Alerderbrink 24, 7812 RV  Emmen
Openingstijden:
Ma., di., wo.: 9.00-13.00 uur
Do.-vrij.: 9.00-12.00 uur
Tel. 648411 / Fax 648355
E-mail: wvbargeres@hetnet.nl

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter, Wijknieuws), Johan 
Schrik (secretaris), Mia Stulen (penningmeester), 
Piet van der Wel (voorzitter uitvoeringsoverleg)
Speelvoorzieningen: Jacqueline Visser, speel-
voorzieningenBargeres@hotmail.com
Wijkverenigng online:
www.bargeres.org/wvbargeres

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 4/2011 ver-
schijnt op 1 april. 
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op 
woensdag 16 maart bij ons binnen zijn 
(brievenbus Wijkwinkel of mailen naar: 
wvbargeres@hetnet.nl

OPENING BEELDKRANT
Donderdag 17 februari is Bargeres weer verrassend in het nieuws gekomen 
doordat de Beeldvkrant van Bargeres offi cieel in gebruik is genomen.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Wat stond er de afgelopen maand zoal op de bestuursagenda van de 
Wijkvereniging? Dit keer geen kleine greep aan onderwerpen die behandeld 
zijn, maar onze motivatie van het besluit om aan te sluiten bij de Huurders-
federatie Emmen (HFE) en we geven een update van de inzet van Renata.

De medewerkers van de Huurdersfederatie Emmen

De stichting heeft twee containers in de 
wijk staan waar oud papier in verzameld 
wordt. Eén aan de Alerderbrink, parkeer-
plaats en één in de Balingerbrink. 
Het komt nog al eens voor dat mensen 
die oud papier komen brengen, de dozen 
voor in de container leggen of alles rond-
strooien. 
De vrijwilligers verzoeken u vriendelijk 
het oud papier achterin de containers 
te leggen. De vrijwilligers werken vaak 

overdag en het is voor hun 
geen doen ‘s avonds in het 
donker al het oud papier 
naar achteren te brengen.

Hartelijk dank voor uw 
medewerking, namens de 
vrijwilligers, 

André de Jong

OPROEP

De vrijwilligers van St. Bejaardenkring Bargeres e.o. vragen uw 
aandacht voor het volgende.

Motivatie toetreden HFE
Het bestuur van de Wijkvereniging Barge-
res heeft besloten, dat de wijkvereniging 
voorlopig voor één jaar lid te wordt van 
de HFE. Graag lichten we deze keuze 
toe en informeren u wat de HFE doet en 
voor onze vereniging kan betekenen.
De HFE is van oudsher een organisatie 
die opkomt voor de belangen van de 
huurders in de regio Emmen, Coevor-
den, Borger. Nu huurders zich steeds 
minder organiseren en het aantal huur-
woningen afneemt, hoopt de HFE met 
een nieuwe taak, de ondersteuning van 
wijk- en dorpsorganisaties, het draagvlak 
onder haar organisatie te vergroten. Het 
behartigen van de belangen van individu-
ele huurders, bewonerscommissies en de 
buurt- en
huurdersverenigingen door de HFE blijft 
natuurlijk gewoon doorgaan.
De HFE heeft op aantal punten aangebo-
den steun te verlenen. 
1. Incidentele adviezen bij overlegsitua-

ties met professionals. We zijn als 
wijkvereniging regelmatig in overleg 
gewikkeld met vertegenwoordigers 

van onder andere 
gemeente en woning-
bouwcorporaties. Wij 
zijn op zulke momen-
ten de enige amateurs 
in een gezelschap dat 
verder uitsluitend be-
staat uit professionals! 
We kunnen dan wel 
eens wat steun van een 
“eigen” professional 
gebruiken.
2. De HFE wil 
een kennisbank opbou-
wen
door de ervaringen 

van de alle erkende overlegpartners 
te bundelen en verder alle kennis te 
verzamelen die van belang is voor het 
werk van die overlegpartners.

3.  De HFE wil allerlei trainingen en cur-
sussen bieden.

4.  Wanneer er algemene problemen zijn, 
die alle erkende overlegpartners raken, 
dan wil de HFE helpen die aan de orde te 
stellen bij de besturen van bijvoorbeeld 
gemeente en corporaties.

De bovengenoemde vier punten waren 
voor ons voldoende aanleiding om als 
Wijkvereniging Bargeres lid te worden 
van de HFE.
We hebben wel in het bestuur met elkaar 
afgesproken dat wij ons bij elke gelegen-
heid in de eerste plaats blijven presen-
teren als een zelfstandige wijkvereniging 
Bargeres.

Update inzet Renata / het Kwartet
In de vorige editie van Wijknieuws is 
in het ‘Nieuws uit het Wijkteam’ kort 
aangestipt dat in het Wijkteam van januari 
de inzet van Renata en het Kwartet is 
geëvalueerd.

 Als Wijkvereniging proberen we de 
ontwikkelingen rondom deze vorm van 
‘buurt coaching’ op de voet te volgen. 
Deze maand is Renata een half jaar ‘ver-
rassend aanspreekbaar’. Een goed mo-
ment om bij deze doorontwikkeling van 
de centrumconciërge stil te staan.
De inzet bij de start van het Kwartet was 
dat Renata samen met wijkagent, jonge-
ren- en opbouwwerker de wijk in gaat. In 
de praktijk blijkt dat Renata toch vooral 
alleen op straat is, maar niemand van de 
Kwartetleden ziet dit als bezwaar. Renata 
wordt behoorlijk goedherkent in de wijk 
door haar herkenbare kleding het feit dat 
ze elke maand in Wijknieuws staat met 
haar foto/gegevens.

De Kwartetleden zijn positief over de sa-
menwerking, de korte lijnen en de inbreng 
van Renata in het bijzonder.
Klachten m.b.t. groen en grijs worden 
ook aan Renata doorgegeven en zij speelt 
deze weer door aan Sieny Hemme, onze 
medewerkster van de Wijkwinkel.
Al met al waarderen we als Wijkvereni-
ging de inzet van Renata en het Kwartet, 
maar missen wel 
terugkoppeling, waar-
door we niet zo goed 
op de hoogte zijn van 
wat er op sociaal vlak 
leeft in de wijk. Dit 
hebben we aangekaart 
in het Wijkteam en 
afgesproken is dat 
de Wijkvereniging 
rapportage krijgt van 
meldingen.
MZ
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Tijdens deze jaarlijkse open dag willen 
we buurtbewoners, ouders van jonge 
kinderen, opa’s en oma’s, leidsters van de 
peuterspeelzaal en de kinderopvang
de gelegenheid geven om kennis te maken 
met het daltononderwijs in het algemeen 
en de werkwijze van de openbare dalton 
basisschool de Brink in het bijzonder. 
Om 9.00 uur zal de directeur Han 
Brummel een presentatie geven over 
het daltononderwijs en vervolgens krijgt 
u de gelegenheid om de verschillende 

leergroepen te bezoeken en 
deel te nemen an de diverse  
groepsactiviteiten. We nodigen 
u van harte uit om deze open 
dag geheel vrijblijvend bij te 
wonen. Voor meer informatie 
bel 0591- 659850 of kijk op 
onze website www.obs-brink.
nl.

Openbare Dalton Basisschool 
de Brink, Rolderbrink 128-130.

OPEN DAG DE BRINK

Woensdag 9 maart opent Openbare Dalton Basisschool de Brink 
weer haar deuren voor alle belangstellenden. 

Op woensdagmiddag 16 februari was het 
dan zover, de eerste klus van het nieuwe
project Fysiek Actief is van start gegaan. 
Vier enthousiaste jongeren mochten bij 
de Naoberschapsbank de ramen wassen 
en het blad vegen voor de opening van 
de beeldkrant op donderdag 17 februari.
RTV Drenthe heeft de hele middag fi lm-
opnames gemaakt en een aantal jongeren
geïnterviewd. Diezelfde avond is het 
stukje nog uitgezonden bij RTV Drenthe. 
U kunt de reportage terugzien op inter-
net (www.rtvdrenthe.nl, www.bargeres.
org of ‘fysiek actief’ intypen bij You Tube.)
Nadat de klus geklaard was, werd de ac-

tiviteit nog even gezellig afgesloten in de
Naoberschapsbank. De jongeren kregen 
toen ook hun welverdiende zakcentje
uitgereikt!
Wij kijken terug op een geslaagde en een 
gezellige middag.

Wilt u meer informatie of heeft u kleine 
klusjes die u de jeugd kunt laten doen?
Neem dan contact op met Chantalle 
Caenen, welzijngroep Sedna
Adres: Balingerbrink 235 (Bij de Plus 
supermarkt), tel: 0591-632937 of
mail naar: stagiaire_bargeres@welzijn-
groepsedna.nl

EERSTE KLUS FYSIEK ACTIEF

Tieners met spons, zeem en ‘strepentrekker’ in de aanslag: dat 
was geen alledaags gezicht, die eerste klus van Fysiek Actief, het 
Sedna-project waarbij tieners een klein zakcentje kunnen ver-
dienen en goodwill tonen aan de wijk. 
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Mede omdat er in Bargeres weinig te 
beleven valt voor de jeugd van 12 tot en 
met 15 jaar, hebben de dames Angelique 
Noor en Conny Zuidersma een nieuwe 
jeugdsoos opgericht.

Honk ’97 zal naar verwachting op 12 
maart 2011 de deuren openen in het 
SKW-gedeelte (boven) van ‘t Brinkenhoes.
In de soos kunnen de jongeren zich ont-
spannen door middel van spelletjes,
dansen en natuurlijk kletsen.
Er zullen thema-avonden (Sensation 
White, Hollandse avond, Halloween, enzo) 
en educatieve avonden (drugs, alcohol, 

loverboys) voorbij gaan komen.
Uiteraard kunnen de jongeren zelf hier 
ideeën aan toe voegen middels een (digi-
tale) ideeënbus.

Een glaasje fris is er voor 0,50 eurocent 
en een zakje chips/snoep voor 1 euro
De soos is uiteraard rook/drugs en alco-
hol vrij!
De openingstijden van Honk ’97 zullen 
eens één in de twee weken zijn van 19:30 
tot 23:00 uur.

De initiatiefnemers kunnen nog extra 
vrijwilligers gebruiken, het liefst met een 
E.H.B.O. maar dit is niet verplicht. Ook 
zijn ze nog op zoek naar sponsors voor 
de aankleding van de soos, leuke thema 
avonden
en dat soort activiteiten.Voor meer infor-
matie kun je contact opnemen met Conny 
Zuidersma, 06 55 1013 24 of Angelique 
Noor, 06 34 24 93 81. Of mailen naar 
honk97@live.nl.

Wij zijn een onafhankelijke belangenorga-
nisatie die zich inzet voor uitkeringsge-
rechtigden.
Op het spreekuur kunnen mensen terecht 
die problemen ondervinden rondom hun 

uitkering. Het kan hierbij gaan om een 
berekening van het dagloon, hulp bij het 
invullen van formulieren zoals uw belas-
tingaangifte, hulp bij het aanvragen van 
voorzieningen.
Ook voor het opstellen van een bezwaar-
schrift kunt u bij ons terecht.
De spreekuurhouder probeert samen met 
u een antwoord te vinden op uw vragen.
Onze spreekuurhouders zijn vrijwilli-
gers, die contacten onderhouden met 
gemeentelijke, provinciale en landelijke 
uitkeringsorganen.
Daarnaast worden onze medewerkers 
ook regelmatig (bij) geschoold op het 
gebied van de sociale wet- en regelgeving.

Het inloopspreekuur is elke maandagmid-
dag van 13.30 uur tot 14.00 uur. Deze 
is vrij toegankelijk. Op overige dagen en 
tijden alleen op afspraak.
 Ons kantoor is in het ‘t Brinkenhoes,                                  
Mantingerbrink 140.
 
Bijvoorbaat dank,
J.Warring 
bestuurslid uitkeringsgerechtigdenberaad

JEUGDSOOS HONK 97
Op initiatief van een aantal ouders kan hier met trots gepresenteerd 
worden: ‘Honk 97’!

UITKERINGSGERECHTIGDENBERAAD EMMEN E.O.
Kent u het uiterkingsgerechtigdenberaad Emmen en omstreken? Graag 
presenteert deze organisatie zich aan u in Wijknieuws.

Groen en grijs
De bekendste en meest voorkomende 
reden om de Wijkwinkel te bezoeken, is 
om klachten door te geven met betrek-
king tot grijs en groen. Deze twee termen 
slaan op alles wat te maken heeft met 
bestrating, riolering en straatverlichting 
(grijs) en bomen, grasvelden, zwerfvuil en 
dergelijke (groen).
Meldingen van overlast m.b.t. grijs en 
groen kunnen in principe rechtstreeks 
aan de gemeente doorgegeven worden 
via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente (140591). Het aparte nummer 
voor meldingen bestaat niet meer. Maar 
persoonlijker en wel net zo rechtstreeks 
kunt u uw meldingen doorgeven aan Sieny. 
U kunt langskomen tijdens openingstij-
den, bellen met 648411 of mailen naar 
wvbargeres@hetnet.nl. Sieny geeft uw 

klacht dan meteen via de mail door aan 
het meldpunt en krijgt terugkoppeling van 
elke melding. Op die manier weten we 
dat de melding in het systeem genoteerd 
staat. Het is vervolgens aan de opzichter 
om de meldingen te prioriteren en wel of 
niet actie te nemen.

Serviceverlening
Sieny staat u verder graag terzijde bij het 
invullen van formulieren voor bijvoor-
beeld huursubsidie. Maar ook helpt ze u 
graag bij uw aanvraag van bijvoorbeeld 
een invalideparkeerplaats of parkeerkaart. 
Tevens is er in de Wijkwinkel veel infor-
matie te vinden over allerlei maatschap-
pelijke organisaties die u van dienst 
kunnen zijn. Er is bijvoorbeeld informatie 
te vinden van het Juridisch Loket. Handig 
om te weten dat de medewerkers van 

het Juridisch Loket Sieny helemaal hebben 
bijgepraat over hun serviceverlening.

Tenslotte kunt u sinds kort bij de Wijk-
winkel terecht voor de afvalzakken voor 
het inzamelen van plastic. Wat ook handig 
is om te weten dat de bekende ‘nee-nee’ 
en ‘nee-ja’-stickers te verkrijgen zijn bij 
de Wijkwinkel. Verder is ook de gids van 
gemeente Emmen te 
verkrijgen.
Kortom:  de Wijkwinkel 
aan de Alderderbrink 24 
is een bezoekje meer 
dan waard!

WIJKWINKEL BARGERES

De Wijkwinkel in Bargeres vormt een laagdrempelige schakel tussen be-
woners en instanties. Onze medewerkster Sieny Hemme staat iedere 
ochtend op werkdagen voor u klaar. We noemen nog eens op wat ze voor u 
kan betekenen.

Sieny geïnterviewd door 
een basisschoolleerling 
die een 
spreek-
beurt 
over de 
Wijk-
winkel 
gaat 
houden.
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Stank- en tochtoverlast
Graag zouden wij als Bewonerscommis-
sie Balingerbrink reactie krijgen over het 
volgende. Er zijn de laatste tijd berichten 
tot ons gekomen over stank-, tocht- en 
koude overlast bij vooral de hoekwonin-
gen in de brink. Woont u in een hoekwon-
ing en heeft u één of meerdere van deze 

klachten, 
laat het 
ons dan 
vooral 
weten. 
Ook alle 
andere 
klachten 
kunt u 
bij ons 
kwijt.
Binnen 
afzien-

bare 
tijd zul-
len wij 
met de 
com-
missie 
langs de 
deuren 
gaan 
om 
zoveel mogelijk klachten te verzamelen.

Verder zouden wij ons langs deze weg 
nog een keer aan u voor willen stellen. Dit 
hebben we al eens eerder gedaan, maar 
we willen ons zelf nog een keer onder de 
aandacht brengen.
Wij, als Bewonerscommissie hebben al 
veel bereikt voor de Balingerbrink. Denkt 
u maar eens aan het groen en grijs in de 
straat en de diverse fi etspaden.

Maar er is nog veel te doen, van beleid 
uitstippelen samen met de gemeente tot 
allerhande bewonerszaken in huurwonin-
gen van Lefi er.
Wij zijn dan ook dringend op zoek naar 
nieuwe leden. Dus wilt u actief zijn in uw 
eigen buurt, sluit u dan aan bij de Bewon-
erscommissie Balingerbrink!

Namens de Bewonerscommissie Balin-
gerbrink, Jos Rengers, Gerda Schutten 
(gerdaschutten@12move.nl), Bas Blank 
(basblank9@hotmail.com).

Humanitas zoekt gastgezinnen voor 
de meivakantie.  Al sinds 1974 komen 
kinderen op uitnodiging van Humanitas 
Drenthe in onze provincie vakantie vieren. 
Het gaat om zo’n 140 kinderen uit Rot-
terdam en omstreken die naar gastgezin-
nen in Drenthe komen.
De bedoeling is om de kinderen in de 

leeftijd van 5 t/m 13 jaar een leuke
korte vakantie te bezorgen en even te 
laten bijkomen.
Vaak is het helemaal niet nodig om 
met deze kinderen speciale uitstapjes 
te
maken. Ze genieten al van de ruimte 
en de vrije natuur en niet te ver-

geten van de aandacht en de tijd die we 
hier voor ze hebben. Dit jaar komen de 
kinderen van 30 april t/m 7 mei. Wilt u 
hier meer over weten of u opgeven als 
gastgezin, neem dan contact op met Alie 
Huizing Tel. 06 54722429.
Namens de kinderen hartelijk dank!

BEWONERSCOMMISSIE BALINGERBRINK

Na een (volgens eigen zeggen) comatueuze periode, is de Bewonerscom-
missie Balingerbrink weer ‘alive and kicking’. De commissieleden vragen 
aandacht van alle huurders van een woning in de Balingerbrink

HUMANITAS ZOEKT GASTGEZINNEN

Heeft u tijdens de meivakantie een plekje in uw hart en huis over voor een 
kind die wel wat plezier en positieve aandacht kan gebruiken? 

Markus Passion
Uitgevoerd wordt de Markus Passion van 
Reinhard Keiser, een oratorium voor vier-
stemmig gemengd koor, solisten, strijkers, 
hobo en basso continuo. De Passion duurt 
ruim een uur.
Medewerking aan dit concert verlenen 
sopraan Martine Salomons (uit Emmen), 
countertenor Kasper Kroner, tenor Aart 
Mateboer en bas Jan Kruisselbrink. De 
Passion wordt begeleid door het Ensem-
ble Conservatoire uit Zwolle en Henk 
Stekelenburg op orgel. De algehele leiding 

is in handen van dirigent Roelof Bosma uit 
Hoogeveen.

Reinhard Keiser
Keiser werd op 9 januari 1674 in Teuch-
ern bij Weißenfels geboren. Hij was een 
barokcomponist en operaproducent. Het 
oratorium volgt uiteraard de tekst van het 
evangelie van Markus. Reinhard Keiser
voegde er een viertal koralen aan toe, 
waaronder ‘Wenn ich einmal soll schei-
den’, dat ook door Bach wordt gebruikt in 
zijn Mattheüs Passion. Keisers Markus pas-
sion heeft kwaliteit vanwege zijn lyrische 
en dramatische momenten.

De entree is €17.50. Kaarten in de 
voor  verkoop kosten €15.00 en zijn te 
verkrijgen bij de leden van het koor of via 
Tourist Info in Emmen.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen 
met mevr. J. Rosenbaum, voorzitter, tel. 
0591-548499

Kapella Vocale in de Opgang
Na een jarenlange traditie van repeteren 
in de Kapel te Emmen is Kapella Vocale dit 
jaar de repetities gestart in het kerkelijk 
centrum de Opgang in Bargeres. Door de 
groei van het koor en met het oog op de 
komende projecten is de oefenruimte in 
de Kapel te klein geworden. Bent u een 
zangliefhebber en spreekt het reper-
toire van Kapella Vocale u aan, kom dan 
meezingen aan het begin van het nieuwe 
seizoen. De repetities zijn wekelijks op 
donderdagavond van 19.45 - 22.00 uur 
aan de Mantingerbrink 199.
Naast de wekelijkse repetities worden er 
elk jaar studiedagen gehouden ter voor-
bereiding op een concert. Het koor heeft 
hoge ambities en telt ongeveer 60 leden 
die uit Emmen en omgeving komen.

KAPELLA VOCALE VOERT MARKUS PASSION UIT

Kapella Vocale uit Emmen geeft op zondag 3 april 2011 om 17.00 uur een 
concert in de Grote Kerk te Emmen. 
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TelefoniQ

De jonge ondernemer Ruthger Idema 
(18) runt sinds 2010 zijn eigen telecom 
onderneming. Hiervoor heeft hij gewerkt 
in een vestiging van een grote telecomke-
ten in het centrum van Emmen.
Zijn onderneming, TelefoniQ, leverde in 
eerste instantie alleen iPhone reparaties. 
Echter sinds eind 2010 zijn hier ook 
losse toestellen, accessoires en abonne-
menten bij gekomen.
Door ruime ervaring kan Ruthger u 
uitstekende service leveren tegen zeer 
scherpe prijzen. Ruthger kan in Emmen 
uiteraard ook op verzoek bij u langs-
komen, om samen tot een passende 

oplossing te zoeken.
Abonnementen zijn er al vanaf €6,95 per 
maand!

Bel voor een afspraak of mail:
06 5555 9090, info@telefoniq.nl.
Adres: Ronerbrink 124
Meer informatie kunt u vinden op:
www.telefoniq.nl

Klussenbedrijf Bert Doek
Even voorstellen: mijn naam is Bert Doek, 
ik heb sinds enige tijd mijn eigen klussen-
bedrijf. Omdat ik van mening ben dat het 
laten uitvoeren van kleine huishoudelijke 
klussen bijna niet mogelijk of onbetaalbaar 
is ben ik een bedrijfje gestart die daar 
verandering in gaat brengen. Nu is het
mogelijk om tegen normale betaalbare 
prijzen uw klussen in en rond uw huis uit 
te laten uitvoeren. Denk hierbij aan klein 
onderhoud, schilderwerk, schoonmaak-

werkzaamheden laminaatvloeren,
inbraakpreventie, maar ook voor zaken 
als het monteren van kasten, gordijnenrail, 
enz ,enz.

Voor tips en/of ideeën kunt u ook altijd 
op mijn website kijken, www.bertdoek.nl. 
Hier staan ook de actuele aanbiedingen 
vermeld. De aanbiedingen van deze maand 
zijn: laminaatvloer leggen vanaf € 2,50 per
m² of uw straatwerk laten reinigen met 
hoge druk voor slecht € 2 per m². Voor 
vragen of informatie kunt u altijd bellen 
of mailen. Ik hoop u van dienst te kunnen 
zijn in Bargeres.

Tel. 06 511 40 368, 
info@bertdoek.nl
Adres: Rolder-
brink 107 
Meer informatie 
kunt u vinden op:
www.bertdoek.nl

Begeleidingscommissie 
Ouderen
Voor de actieve 55-plussers!
Wilt u koersballen, dat kan op dins-
dagmorgen van half 10 tot half 12 in het 
Brinkenhoes.  Bel voor meer informatie, 
naar mevr. Woering, tel.618618.
Wilt u stijldansen, dat kan op vrijdagmid-
dag van 2 tot half 4 in ‘t Brinkenhoes.
Bel voor meer informatie naar de heer 
Bleeker, tel. 620595

Activiteiten in ‘t Brinkenhoes

SKW
Loop even binnen bij het SKW in ‘t Brin-
kenhoes om geïnformeerd te worden 
over de activiteiten die het SKW organi-
seert. Ingang bij dr. Nijman of door de 
hoofdingang en dan linksaf. Meer info ook 
via 615845 of skwbargeres@hotmail.com.

Wijkcentrum Brinkenhoes
Het personeel van ‘t Brinkenhoes ver -
telt u graag wat voor acitiveiten er te 
doen zijn, zoals o.a. klaverjassen, bridge, 
schaken. Eigenlijk teveel om op te noe-
men.  Meer info: 610201. 

Tweede cursus 
Chi Neng Qigong 
Chi Neng Qigong staat voor langzaam en 
aandachtig bewegen. Tijdens het oefenen 
ligt de aandacht op wat er in het lichaam 
gebeurt. Daardoor werken de oefeningen 
ontspannend en rustgevend. Verder wordt 
je er soepeler door en lichaamshouding 
en ademhaling verbeteren.

Op dinsdagavond 15 maart start opnieuw 
een avondcursus van 8 lessen in ‘t 
Brinkenhoes met maximaal 6 deelnem-
ers. De cursus wordt gegeven door Peter 
Veen. Bel voor meer informatie 0524 
541999 of kijk op www.qiworks.nl.

ACTIVITEITENAGENDA

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar wvbargeres@hetnet.nl

ONDERNEMERS IN DE WIJK

Het is goed de ondernemers in onze wijk te ondersteunen. Dat houdt onze 
wijk levendig en economishc gezond. Op deze plek ruimte* voor kleine 
ondernemers die in Bargeres gevestigd zijn.

Speciaal voor de bewoners en 
bedrijven van Bargeres heb ik 
inbraak werende oplossingen tegen 
een betaalbare prijs. Dit altijd 
zonder voorrijkosten!! Ik voorzie 
de bewoners van Bargeres graag 
van advies en wijs hun op de mo-
gelijkheden die er zijn om zich te 
weren tegen ongewenst bezoek. 

Aanbieding voor Wijknieuwslezers:

Uw toestel extra bescherming geven, lader kwijt 
of zoekt u andere accessoires? Speciaal voor de 
Wijknieuwslezers geeft TelefoniQ 10% korting als 
u bestelt met actiecoupon ‘ Wijknieuws’ op de 
website.
Als u aangeeft dat u uit Bargeres komt tijdens 
een persoonlijke of telefonische bestelling, dan 
krijgt u de korting uiteraard ook. Tevens verloten 
wij onder alle inwoners van Bargeres 3 iPod/Mp3 
oordopjes!

Aanbieding voor Wijknieuwslezers:
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*De redactie bepaalt plaatsing van ingekomen 
kopij voor deze rubriek. Hierover kan niet gecor-
respondeerd worden.




